
Проєкт  вноситься  
селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

 
від 17 серпня  2021 року                                                     №_____ 

смт Олександрівка 
 
Про надання дозволу на укладання 
додаткової угоди до договору 
№1 від 23 квітня 2021 року 
 
 

Відповідно до підпункту 2 пункту б) статті 30 та статті 40 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України                   
«Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України           
від 26 вересня 2007 року №1184 «Про внесення змін до Правил надання 
послуг пасажирського автомобільного транспорту» 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

1. Надати дозвіл відділу соціального захисту населення 
Олександрівської селищної ради на укладання додаткової угоди до договору 
№1 від 23 квітня 2021 року «Про порядок компенсації за надані послуги по 
перевезенню окремих категорій громадян автомобільним транспортом 
загального користування на приміських маршрутах Олександрівської 
селищної ради» укладеного між відділом соціального захисту населення 
Олександрівської селищної ради та фізичною особою - підприємцем 
Хмеленком Миколою Миколайовичем (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника голови Олександрівської селищної ради з питань діяльності 
виконавчих органів Володимира ОСИПЕНКА. 
 
 
 
 
 
Селищний голова                                                     Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Додаток 
  до рішення виконавчого комітету           
 Олександрівської  селищної ради  

                                                                            від 17 серпня 2021 року № ___ 
 
 

Додаткова угода №1 
до договору №1 від 23.04.2021 року «Про порядок компенсації за надані 

послуги по перевезенню окремих категорій громадян автомобільним 
транспортом загального користування на приміських маршрутах 

Олександрівської селищної ради» 
  

смт Олександрівка                                                                    __________2021р. 
 
Відділ соціального захисту населення Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області в особі начальника відділу 
Антіпової Ірини Олександрівни, що діє на підставі Положення про відділ 
соціального захисту населення, з однієї сторони (далі  Розпорядник бюджетних 
коштів) та фізична особа - підприємець Хмеленко Микола Миколайович, що діє на 
підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця                    
від 31 липня 1997 року серія ВО1№ 499179 (далі Перевізник) з другої сторони, 
уклали додаткову угоду про наступне: 

1. Пункт 8.5 розділу 8 договору викласти в новій редакції: «8.5 Даний договір 
діє з моменту його підписання до 31 грудня 2021 року включно.» 

2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони 
підтверджують по них зобов’язання. 

3. Ця додаткова угода укладена у двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

4. Ця додаткова угода вступає в силу з моменту підписання Сторонами та 
вважається невід’ємною частиною Договору. 
                    
Перевізник:  Розпорядник бюджетних 

коштів:  
Фізична особа-підприємець   
Хмеленко М.М. 
Ідн.код 2210610416 
м.Кропивницький 
вул.Генерала Жадова, буд.7 
кв.118 
тел.050 60 49 704 
рахунок 
UA50305653000000026001000851 

 Відділ соціального захисту 
населення Олександрівської 
селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області 
27300, Кіровоградська обл., 
Кропивницький р-н,  
смт. Олександрівка,  
вул. Незалежності України,82 
код ЄДРПОУ 44021779 
МФО 820172 
рахунок 
UA808201720344220008000117893 
 

___________  М.М.Хмеленко__                               ________________І.О.Антіпова         
 


